UCHWAŁA NR XXIV/259/13
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie zmiany statutu Zielonogórskiego Związku Gmin
Na podstawie art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 –
tekst jednolity z późn. zm1) .) uchwala się, co następuje:
§ 1. § 1. W statucie Zielonogórskiego Związku Gmin stanowiącego załącznik do obwieszczenia Wojewody
Lubuskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia statutu Zielonogórskiego Związku Gmin (Dz. Urz. Woj.
Lubus. z 2013 r. poz. 21) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Członkami Związku są: Miasto Zielona Góra, Gmina Czerwieńsk, Gmina Świdnica, Gmina Zielona
Góra.;”;
2) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Związek powołuje się w celu wspólnego wykonywania zadań własnych gmin w zakresie
gospodarowania odpadami oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie działania Związku, a w
szczególności:
1) tworzenia warunków ciągłego zapewnienia zbierania i transportu odpadów komunalnych;
2) zapewnienia budowy (rozbudowy i modernizacji), utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych;
3) objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie działania Związku systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi;
4) nadzorowania gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom
odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
5) ustanawiania selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące
frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztucznego, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady
komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
6) tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy do nich
dostęp mieszkańcom na terenie Związku, w tym wskazywania miejsc, w których mogą być prowadzone
zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;
7) zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania;
8) prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
9) dokonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości
technicznych i organizacyjnych Związku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w tym:
a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
b) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
c) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych,
d) liczby mieszkańców i podmiotów wytwarzających odpady komunalne,
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.
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e) liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, a w stosunku do których Związek
powinien podjąć prawem wymagane działania,
f) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie działania Związku,
g) ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu działania Związku;
10) reprezentowania w zakresie objętym przedmiotem działania Związku wspólnych interesów członków
Związku wobec innych organów administracji publicznej i instytucji.;”;
3) w § 7 pkt 1: po lit. "a" dodaje się lit. "b" w brzmieniu: „ b) wydawanie decyzji administracyjnych” i uchyla się
lit. "c".
4) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. Łącznie z dodatkowymi przedstawicielami, o których mowa w § 10, członków Związku
w Zgromadzeniu reprezentuje:
1) Miasto Zielona Góra - 3 osoby;
2) Gmina Czerwieńsk - 2 osoby;
3) Gmina Świdnica - 1 osoba;
4) Gmina Zielona Góra – 2 osoby.;”;
5) w § 13:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) powołanie i odwołanie Zarządu Związku”,
b) po pkt 10 dodaje się pkt 10 "a" w brzmieniu:
„ 10a) ustalanie warunków
Zgromadzenia,”,

zatrudnienia

i płacy

członka

Zarządu

Związku

wybranego

spoza

c) po pkt 19 dodaje się pkt 19 "a" w brzmieniu:
„19a) podejmowanie uchwał w innych sprawach w wykonaniu przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach;”;
6) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej ¼ statutowej liczby członków Zgromadzenia
Przewodniczący zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia na dzień przypadający
w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia
należy dołączyć proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał.;”;
7) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. 1. W skład Zarządu wchodzi trzech członków:
1) Przewodniczący Zarządu („Prezes”);
2) zastępca Prezesa Zarządu;
3) członek Zarządu.
2. Zgromadzenie powołuje i odwołuje:
1) Prezesa na wniosek Prezydenta Miasta Zielona Góra;
2) zastępcę Prezesa oraz członka Zarządu - na wniosek Prezesa
- głosując na każdego członka oddzielnie.
3. Zarząd jest powoływany spośród członków Zgromadzenia na okres kadencji Zgromadzenia. Dopuszczalne
jest powołanie 1 członka Zarządu spoza członków Zgromadzenia
4. W przypadku członków Zarządu powoływanych spośród członków Zgromadzenia nie dochodzi do
nawiązania stosunku pracy.
5. Zarząd pełni swe obowiązki do czasu wyboru nowego Zarządu.;”;
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8) w § 19
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 19. 1. Do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do członka Zarządu powołanego
spoza członków Zgromadzenia właściwy jest Przewodniczący Zgromadzenia.,”,
b) uchyla się ust. 3;
9) § 21 otrzymuje brzmienie:
„§ 21. § 21. Zarząd kieruje bieżącymi sprawami Związku. W szczególności do zakresu działania Zarządu
Związku należy:
1) realizacja zadań określonych w § 6;
2) reprezentowanie Związku na zewnątrz;
3) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Związku;
4) opracowywanie programów wieloletnich i planów rozwoju;
5) przygotowywanie projektów uchwał na posiedzenia Zgromadzenia;
6) składanie sprawozdań z działalności Zarządu;
7) gospodarowanie mieniem Związku;
8) sporządzanie planów finansowych i rocznych bilansów Związku;
9) kontrola na terenie gmin, przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz prawa ochrony środowiska;
10) udzielanie zamówień publicznych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
albo na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów;
11) ewidencjonowanie i bieżące prowadzenie deklaracji właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za
odbieranie odpadów komunalnych;
12) wydawanie decyzji administracyjnych ;
13) wykonywanie zadań organu egzekucyjnego należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
14) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Biura Związku.;”;
10) w § 32 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „ 5) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”;
11) § 34 otrzymuje brzmienie:
„§ 34. 1. Majątek Związku służy zaspakajaniu potrzeb mieszkańców Gmin - członków Związku i Biura
Związku.
2. Każdej z Gmin - członków, Związek zapewnia obsługę potrzeb jej mieszkańców na zasadach równych
z prawami innych gmin z tytułu członkostwa w Związku. Każda z tych gmin jest uprawniona do korzystania
z obiektów i urządzeń Związku.;”;
12) uchyla się § 36;
13) w § 44 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1) wystąpienia członka ze Związku za trzymiesięcznym wypowiedzeniem;”;
14) w § 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ 2 . Występujący lub wykluczony członek Związku jest obciążony
kosztami działalności Związku, w tym kosztami strat poniesionych przez Związek do czasu, w którym
nastąpiło wystąpienie ze Związku.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Podstawa prawna uchwały.
Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym zmiana statutu związku międzygminnego następuje
w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia, czyli poprzez przyjęcie zmiany przez rady zainteresowanych
gmin bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.
Zamierzone cele uchwały.
Dostosowanie treści dotychczasowego statutu do zmian wynikających m. in. z przepisów o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, wskazań MAiC z etapu rejestracji związku oraz zmiany stanowiska Wojewody
Lubuskiego w zakresie zadań Zarządu Związku.
Określenie przewidywanych skutków proponowanych rozwiązań, m. in. społecznych, ekonomicznych,
gospodarczych, organizacyjnych, prawnych.
W treści projektu zmiany statutu:
- wprowadzono propozycje zapisów zgodne z nowelizacjami przepisów o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach zwłaszcza w obszarze kompetencji organów Związku oraz gospodarki finansowej;
- usunięto zapisy dotyczące gmin: Dąbie i Zabór, które uchyliły swoje uchwały o utworzeniu Związku przed
rejestracją (20.12.2012) i publikacją statutu ZZG (2.01.2013);
- wprowadzono nowe brzmienie przepisów – zgodne z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubuskiego
w stosunku do statutu Związku;
- wprowadzono ponownie zapisy dotyczące wydawania decyzji administracyjnych w związku z tym, że LUW
wycofał swoją skargę na EKOPRZYSZŁOŚĆ w tym zakresie;
- doprecyzowano zapisy dotyczące składu zarządu Związku zgodnie z zaleceniami MAIC przy rejestracji
Związku.
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